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 Study on farming domesticated tiger shrimp broodstock 
from post stage to broodstock stage in the recirculating �ltration system
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Diep �anh Toan, Do Van Truong, Mai Van Hoang, Lai Phuoc Son, 

Pham Van Day, Ho Khanh Nam, Tran Cong Binh, Chau Tai Tao
Abstract
�e study aims to evaluate the growth and survival rate of domesticated black tiger shrimp cultured from the hatchery 
stage to brood stock in the recirculating �ltration system. �e shrimps were divided into two groups in two di�erent 
systems; each system of circulating �ltration included 4 tanks with the volume of each tank of 10 m3.  �e shrimps 
were divided into 5 phases of culture: Stage 1 dealt with shrimp body weight from 0.02 - 0.03 g/ind to > 3 g/ind,
density of 200 shrimp/m3; Stage 2 shrimps from > 3 g/ind  to> 30 g/ind; the stocking density was 35 shrimps/m3; 
Stage 3 shrimps from > 30 g/ind to > 60 g/ind; the stocking density was 20 shrimps/m3; Stage 4 (pre-mature) shrimp 
from > 60 g/ind to > 90 g/ind; the stocking density was 10 shrimps/m3; Stage 5 (mature) shrimp from > 90 g/ind to > 
120 g/ind; the stocking density was 10 shrimps/m3. �e results showed that a�er 344 days of raising, the recirculating 
�ltration system worked well, so the environmental parameters were in the appropriate range for shrimp culture. 
Shrimp weight reached 124.32 ± 26.59 g/ind (herd 1) and 121.96 ± 23.04 g /ind (herd 2). �e di�erence was not 
statistically signi�cant (p> 0.05). �e survival rate of shrimps in each period was high in both herds (> 84 per cent). 
�e results of the study revealed that it is completely possible to culture domestic black tiger shrimps from the 
hatchery stage to brood stock in the recirculating �ltration system. 
Keywords: Black tiger shrimp (Penaeus monodon), domesticated black tiger shrimp, recirculating �ltration system
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1 Trường Đại học Trà Vinh 

PHÂN LẬP VÀ SÀNG LỌC CÁC CHỦNG VI KHUẨN LACTIC
CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticus, 

GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TUỴ CẤP TÍNH TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG
Nguyễn �ị Trúc Linh1

TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm sàng lọc chủng vi khuẩn lactic (LAB) có khả năng kháng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus, 

gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm thẻ chân trắng, đồng thời xác định độ mặn thích hợp cho sự phát triển 
của LAB. Các chủng LAB được phân lập từ ruột cá rô phi được thu ở 2 huyện Cầu Ngang và Duyên Hải, tỉnh Trà 
Vinh. Các chủng LAB phân lập được kiểm tra các chỉ tiêu hình thái, sinh lý và sinh hoá, sau đó xác định khả năng 
đối kháng với vi khuẩn V. parahemolytycus bằng phương pháp khuếch tán giếng thạch. Kết quả đã sàng lọc được 
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45 chủng LAB, trong đó có 3 chủng có khả năng kháng V. parahaemolyticus mạnh nhất với vòng tròn vô khuẩn 
tương ứng (18,7; 19,3 mm và 18,7 mm). Kết quả thử nghiệm độ mặn đã cho thấy 3 chủng LAB này phát triển tốt ở 
độ mặn 5 - 100/00 và phát triển chậm hơn ở nồng độ muối 250/00.  Các chủng LAB phân lập có thể sử dụng cho các 
nghiên cứu tiếp theo để đánh giá sự ảnh hưởng của LAB trong phòng bệnh hoại tử gan tụy cấp tính ở các nồng độ 
muối khác nhau.

Từ khóa: Tôm thẻ chân trắng, bệnh hoại tử gan tụy cấp tính, vi khuẩn lactic, vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nghề nuôi tôm biển hiện nay đang đối mặt với 

nguy cơ bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) 
diễn ra ở nhiều quốc gia trên thế giới. Bệnh xuất 
hiện đầu tiên ở Trung Quốc năm 2009 sau đó đến 
Việt Nam 2010, Malaysia và �ailand năm 2011 
(Tran Huu Loc et al., 2014). Bệnh gây thiệt hại trên 
1 tỷ USD hàng năm (Zorriehzahra, 2015). Tác nhân 
gây AHPND là do vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus 
(Tran et al., 2013). Ngày nay, LAB đã và đang được 
lựa chọn để bổ sung vào thức ăn cho động vật thủy 
sản do có nhiều lợi ích như: cạnh tranh loại trừ các 
vi khuẩn gây bệnh (Vine et al., 2004). Ma và cộng tác 
viên (2001) đã xác định Lactobacillus plantarum có 
khả năng ức chế Aeromonas hydrophila. Lactobacillus 
acidophilus LA1 có khả năng kháng lại với vi khuẩn 
Gram âm và Gram dương (Bernet-Camard et al., 
1997; Michetti et al., 1999). Lactobacillus sp. có 
khả năng kháng với Vibrio sp. (Trịnh Hùng Cường, 
2011). Các nghiên cứu cho thấy rằng LAB có khả 
năng đối kháng với các vi khuẩn gây bệnh trên động 
vật thuỷ sản (Ma et al., 2009; Ariole và Nyeche, 2013). 
Việc phân lập và sàng lọc các chủng khuẩn lactic 
kháng với vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính
(V. parahaemolyticus) trên tôm thẻ chân trắng 
(Penaeus vannamei) được tiến hành để giải quyết 
vấn đề cấp bách trong việc phòng bệnh hoại tử gan 
tụy cấp tính cũng như góp phần giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường và nâng cao chất lượng tôm biển trên thị 
trường thế giới. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu

Cá rô phi, đĩa petri, môi trường MRS, ống 
nghiệm, eppendo� 1,5mL, máy ly tâm, đèn cồn, que 
cấy, pen, kéo, tăm bông tiệt trùng.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phân lập vi khuẩn lactic từ ruột tôm, ruột cá 
rô phi và bùn đáy ao nuôi tôm (Nirunya et al., 2008) 
a) Phương pháp thu mẫu

Mẫu cá rô phi được thu ở các ao nuôi tôm thẻ kết 
hợp với cá rô phi và các ao lắng ở huyện Cầu Ngang 
và Duyên Hải tỉnh Trà Vinh với kích cỡ cá lớn hơn 
100 gam/con gồm 18 ao (mỗi huyện thu 9 ao) và 

mỗi ao thu 5 con. Cá sau khi thu về được rửa sạch 
bằng nước cất vô trùng và khử trùng bên ngoài bằng 
ethanol 70o, tiếp theo dùng dụng cụ giải phẫu để tách 
lấy phần ruột trước của cá rô phi cho vào lần lượt 
từng ống nghiệm chứa 9 mL nước muối sinh lý đã 
được khử trùng. Sau đó, dùng que thủy tinh nghiền 
cho đến khi mẫu đã đồng nhất với nước muối sinh 
lý, để lắng khoảng 5 phút sau đó hút 1 mL lấy dịch 
trong cho vào 5 mL môi trường MRS broth có bổ 
sung 1,5% NaCl. 

Các ống nghiệm nuôi cấy LAB được ủ ở 28oC 
trong 48 giờ. Sau khi ủ, dịch nuôi được pha loãng 
thành 10-1, 10-2, 10-3 trong muối sinh lý đã được tiệt 
trùng (0,85% NaCl). Kế đến, hút lần lượt 50 µL từ 
các ống nghiệm có độ pha loãng nêu trên trải lên 
môi trường MRS agar (có bổ sung 1,5% NaCl và 
CaCO3 1%) rồi đem ủ ở 28oC trong 48 giờ. Sau đó 
tiến hành chọn khuẩn lạc có màu trắng đục hoặc 
không màu và có khả năng làm tan CaCO3, cấy ria 
ra các đĩa petri có chứa môi trường MRS agar (có bổ 
sung 1,5% NaCl và CaCO3 1%) để tách ròng.
b) Sàng lọc vi khuẩn bằng các chỉ tiêu hình thái, sinh 
lý và sinh hóa 

Các chỉ tiêu về hình thái, sinh lý, sinh hóa như 
nhuộm Gram, khả năng sinh bào tử, phản ứng 
oxidase, và phản ứng catalase được thực hiện theo 
phương pháp của Kandler và Weiss (1986). Phương 
pháp xác định khả năng sử dụng đường glucose 
(O/F) được thực hiện theo Parvathy và Puthuvallil 
(2005). Khả năng làm tan CaCO3 của LAB được 
thực hiện trên môi trường MRS Agar có bổ sung 
1% CaCO3 và 1,5% NaCl. 

LAB được xác định khi những chủng phân lập có 
hình oval hoặc hình que, không sinh bào tử, không 
di động, Gram dương, phản ứng oxidase và catalase 
âm tính, trung hòa được CaCO3.
2.2.2. Xác định tính đối kháng bằng phương pháp 
khuếch tán giếng thạch (Sivakumar et al., 2012)

Vi khuẩn V. paraheamolyticus được lưu trữ tại 
Bộ môn �uỷ sản, Trường Đại học Trà Vinh được 
nuôi sinh khối trong môi trường TSB có bổ sung 
1,5% NaCl trong 24 giờ. Sau đó sử dụng tăm bông 
tiệt trùng nhúng vào ống nghiệm đã nuôi vi khuẩn 
(nhúng ướt đầu bông tăm) và tán đều trên các đĩa 
petri chứa môi trường NA có bổ sung 1,5% NaCl, 
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đặt vào tủ mát 4oC khoảng 1 giờ. Sau khi làm mát, 
mỗi đĩa petri được đục 4 lỗ để tạo các giếng có đường 
kính 6 mm.

Các chủng LAB (45 chủng) dùng trong thí nghiệm 
xác định tính đối kháng được nuôi trong ống nghiệm 
có chứa 5 mL MRS broth có bổ sung 1,5% NaCl, ủ ở 
28oC trong 48 giờ. Tiếp theo hút 1mL dịch nuôi cấy 
cho vào ống tuýp (1,5 mL), ly tâm 10.000 rpm trong 
20 phút ở 4oC để lấy phần dịch trong. Sau đó hút 
50 µL phần dịch trong bơm vào mỗi giếng. Trên mỗi 
đĩa petri, bơm dịch trong vào 3 giếng, giếng còn lại 
được bơm vào nước cất vô trùng. Các đĩa petri này 
sau đó được ủ ở 28oC trong 24 giờ.

Khả năng kháng V. parahaemolyticus của LAB 
được xác định thông qua sự hình thành vòng vô 
trùng. Mức độ kháng khẩn V. parahaemolyticus của 
LAB được đánh giá dựa trên đường kính của vòng 
vô trùng (Sivakumar et al., 2012). Khả năng kháng 
khuẩn được chia thành 3 mức sau:

Kháng yếu (+): đường kính vòng vô trùng nhỏ 
hơn 8 - 12 mm.

Kháng trung bình (++): đường kính vòng vô 
trùng 12 - 15 mm.

Kháng mạnh (+++): đường kính vòng vô trùng 
lớn hơn 15 mm.
2.2.3. �ử nghiệm các nồng độ muối khác nhau ảnh 
hưởng lên mật số của LAB

�í nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 
trong ống nghiệm có chứa 10 mL môi trường MRS 
với 3 lần lặp lại, và ba chủng LAB có khả năng kháng 
với V. parahaemolyticus mạnh nhất ở 6 nồng độ 
muối thí nghiệm tương ứng như sau: 0; 5; 10; 15; 
20 và 250/00. Muối sử dụng trong thí nghiệm này là 
NaCl và pha với nước cất để đạt các nồng độ muối 

thí nghiệm. Sau khi bố trí nồng độ muối cho từng 
nghiệm thức, tiến hành hút lần lượt 1 mL dung dịch 
nuôi vi khuẩn lactic sau 48 giờ nuôi cho vào từng 
ống nghiệm chứa 10 mL môi trường MRS ở các 
nồng độ muối khác nhau. Ủ ở nhiệt độ 28oC và tiến 
hành kiểm tra mật số vi khuẩn ở các mốc thời gian 
thí nghiệm: 48 giờ, 72 giờ và 96 giờ bằng phương 
pháp so màu quang phổ ở bước sóng 610 nm ở từng 
mốc thời gian thí nghiệm. Ghi nhận nồng độ muối 
và thời gian nuôi thích hợp cho từng loài vi khuẩn.
2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng tháng 01 
- 5/2020 tại Bộ môn �ủy sản, Khoa Nông nghiệp, 
Trường Đại học Trà Vinh.
2.4. Phương pháp xử lý số liệu

Các số liệu được phân tích bằng phương sai một 
yếu tố (ANOVA) trên phần mềm SPSS 16.0 với phép 
kiểm định Duncan’s Test được sử dụng để xác định 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 
p < 0,05. Tất cả các số liệu trong thí nghiệm được 
trình bày dưới dạng trung bình (Mean) ± độ lệch 
chuẩn (Std). 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Phân lập các chủng LAB và xác định các chỉ 
tiêu hình thái, sinh lý và sinh hóa 

Phân lập LAB từ ruột cá rô phi
Số lượng LAB phân lập được trong 90 mẫu cá rô 

phi đã tìm được 45 chủng vi khuẩn lactic. Tất cả các 
khuẩn lạc của LAB đều có các chỉ tiêu hình thái như 
sau: màu trắng đục, tròn, lồi, có kích cỡ 1 - 2 mm 
và có khả năng làm tan CaCO3 sau 48 giờ nuôi cấy 
trên môi trường MRS agar (bổ sung 1,5% NaCl và 
1% CaCO3) (Hình 1A, B).

Hình 1. Phân lập LAB từ ruột cá rô phi
Ghi chú: A: giải phẫu cá rô phi để phân lập LAB; B: các chủng LAB được phân lập từ ruột cá rô phi.

Kết quả phân tích các chỉ tiêu hình thái sinh lý 
sinh hoá bảng 1 đã cho thấy rằng các vi khuẩn phân 
lập được quan sát dưới kính hiển vi ghi nhận các 

chủng vi khuẩn lactic có hình cầu và hình que, Gram 
dương, không sinh bào tử. Đối với đặc điểm sinh 
hóa đã chỉ ra rằng tất cả các chủng vi khuẩn được 

A B
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Bảng 1. Các chỉ tiêu hình thái, sinh lý, sinh hoá của vi khuẩn lactic 

Địa điểm 
thu mẫu 

Tổng số 
phân 
lập

Đặc điểm 
hình thái Đặc điểm sinh lý Đặc điểm sinh hóa

Hình 
dạng kl

Kích 
thước kl 

(mm)

Hình 
dạng vi 
khuẩn

Nhuộm 
Gram

Khả năng 
sinh bào 

tử

Khả năng 
làm tan 
CaCO3

Oxi Cat O/F

Cầu 
Ngang 18 // 1-2 Cầu:7 

que: 11 + - + - - +/+

Duyên 
Hải 27 // 1-2 Cầu:8 

que: 19 + - + - - +/+

Ghi chú: //: dạng tròn lồi, trắng đục hoặc kem; +: dương tính; -: âm tính; oxi: oxidase; cat: catalase; Cầu: vi khuẩn 
LAB hình cầu; Que: vi khuẩn LAB hình que.

lựa chọn khi kiểm tra các chỉ tiêu như oxydase và 
catalase đều âm tính nhưng dương tính với O/F. Kết 
quả nghiên cứu này cũng phù hợp với nghiên cứu 
của Nguyễn Văn �ành và Nguyễn Ngọc Trai (2012) 
các khuẩn lạc được xác định là Lactobacillus đều có 
dạng tròn lồi, trắng đục hoặc kem với kích thước 
khuẩn lạc từ 1 - 2 mm, là vi khuẩn Gram dương, âm 
tính với  oxidase và catalase đặc biệt là chúng có khả 
năng làm tan CaCO3. Ponce và cộng tác viên (2008) 
cũng đã chỉ ra rằng vi khuẩn lactic có khả năng tiết 

ra acid hữu cơ làm giảm pH của môi trường dẫn đến 
làm tan CaCO3. Kết quả này cũng tương đồng với 
nghiên cứu của Klaenhammer (1987) vi khuẩn lactic 
là một nhóm các vi khuẩn Gram dương, chúng là 
trực khuẩn ngắn hay que (rod) và cầu khuẩn (cocci) 
không sinh bào tử. Kết quả này cũng được Ngô �ị 
Phương Dung và cộng tác viên (2011) xác nhận 
những chủng vi khuẩn lactic phân lập được có hình 
cầu hoặc hình que, không sinh bào tử, Gram dương, 
oxydase, catalase âm tính.

3.2. Kết quả xác định tính đối kháng của vi khuẩn 
lactic với V. Parahaemolyticus 

Tính đối kháng của LAB với vi khuẩn 
V. parahemolyticus được xác định bằng phương pháp 

khuếch tán giếng thạch. Kết quả đã cho thấy hầu hết 
các chủng vi khuẩn phân lập ở huyện Cầu Ngang 
và Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh có khả năng ức chế vi 
khuẩn V. parahaemolyticus thể hiện cụ thể ở (Hình 2).

Hình 2. Khả năng kháng khuẩn của LAB với V. parahaemolyticus 
Ghi chú: vkk: vòng kháng khuẩn, R: chủng LAB phân lập từ ruột cá rô phi, LAB: vi khuẩn lactic.

Kết quả xác định tính đối kháng với V. 
parahaemolyticus của các chủng LAB phân lập 
đã cho thấy 33 chủng LAB có khả năng kháng 
với V. parahaemolyticus có khả năng kháng V. 
parahaemolyticus ở mức trung bình (++), với 
đường kính vô trùng (11.00 - 16.00 mm). Mười hai 
chủng LAB còn lại có khả năng kháng vi khuẩn V. 
parahaemolyticus với vòng kháng khuẩn lớn (+++), 
đặc biệt là đối với chủng LAB R4, R5 và R19 có vòng 

tròn kháng khuẩn khá lớn tương ứng là 18,7, 19,3 
và 18,7 mm (Hình 3). Do đó, các chủng LAB này có 
thể sử dụng làm chế phẩm sinh học. Kết quả tương 
tự cũng được Nguyễn Văn Minh và cộng tác viên 
(2014) đã nghiên cứu Bacillus polyfermenticus F27 
đối kháng với vi khuẩn V. parahaemolyticus NT7 với 
đường kính lớn nhất là 18,5 mm và có khả năng sử 
dụng làm chế phẩm sinh học. 
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Hình 3. Khả năng kháng V. parahaemolyticus của LAB; R4 (A) và R5 (B)

3.3. �ử nghiệm các nồng độ muối khác nhau ảnh 
hưởng lên mật số của LAB 

Nhìn chung, ba chủng LAB thí nghiệm đều phát 
triển tốt ở độ mặn từ 0 - 25‰ trong thời gian nuôi 
từ 48 - 96 giờ. Tuy nhiên, chúng đạt mật số cao nhất 
ở thời gian nuôi là 48 giờ, độ mặn 5‰ và thấp nhất 
là ở độ mặn 25‰ và thời gian nuôi là 96 giờ. Mỗi 
chủng LAB khác nhau phát triển tối ưu ở các nồng 
độ muối và thời gian nuôi khác nhau (Bảng 2).

Đối với nghiệm thức LAB1 với thời gian nuôi là 
48 giờ, vi khuẩn phát triển tốt nhất ở độ mặn 5‰ và 
10‰ thể hiện lần lượt là (2,02 ˟  109 ± 2,1 ˟  106 CFU/mL;
1,85 ˟  109 ± 1,5 ˟  106 CFU/mL) và thấp nhất ở nghiệm 
thức có độ mặn 25‰ (1,7 ˟  109 ± 3,1 ˟  106 CFU/mL). 

Tương tự, đối với thời gian nuôi 72 và 96 giờ chủng 
vi khuẩn này cũng phát triển tốt nhất ở nghiệm thức 
5‰ (1,5 ˟ 109 ± 7,4 ˟ 106 CFU/mL) và thấp nhất ở 
25‰ (1,39 ˟  109 ± 4,7 ˟  106 CFU/mL). Nghiệm thức 
LAB2, vi khuẩn phát triển rất tốt và khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê lẫn nhau giữa các nghiệm thức 
khi nuôi ở độ mặn 0 - 25‰ trong 48 giờ. Tuy nhiên, 
ở thời gian nuôi 72 và 96 giờ, chủng LAB này phát 
triển tốt nhất ở độ mặn 5‰, và khác biệt có ý nghĩa 
thống kê so với các nghiệm thức còn lại. Đối với 
nghiệm thức LAB3 cho thấy độ mặn thích hợp nhất 
cho vi khuẩn phát triển ở 5‰ và khác biệt có ý nghĩa 
thống kê so với các nghiệm thức còn lại.

Bảng 2. Biến động của mật số LAB ở các độ mặn khác nhau

NT Giờ
Nồng độ muối (‰)

0 5 10 15 20 25

LAB1 
(CFU/mL)

48 1,76 ˟  109 ± 
1,5 ˟  106d

2,02 ˟  109 ± 
2,1 ˟  106a

1,85 ˟  109 ± 
1,5 ˟  106a

1,82 ˟  109 ± 
3,1 ˟  106b

1,77 ˟  109 ± 
4,7 ˟  106c

1,70 ˟  109 ± 
3,1 ˟  106c

72 1,46 ˟  109 ± 
4,5 ˟  106b

1,51 ˟  109 ± 
1,3 ˟  106a

1,47 ˟  109 ± 
3,2 ˟  106b

1,47 ˟  109 ± 
4,9 ˟  106b

1,43 ˟  109 ± 
5,3 ˟  106c

1,39 ˟  109 ± 
2,0 ˟  106d

96 1,46 ˟  109 ± 
1,5 ˟  106b

1,5 ˟  109 ± 
7,4 ˟  106a

1,47 ˟  109 ± 
5,5 ˟  106b

1,47 ˟  109 ± 
1,5 ˟  106b

1,43 ˟  109 ± 
2 ˟  106c

1,39 ˟  109 ± 
4,7 ˟  106c

LAB2 
(CFU/mL)

48 1,69 ˟  109 ± 
4,1 ˟  106a

1,96 ˟  109 ± 
2,6 ˟  106a

1,88 ˟  109 ± 
2,5 ˟  106a

1,9 ˟  109 ± 
1,5 ˟  106a

1,69x ˟  109 

± 5,9 ˟  106a
1,69 ˟  109 ± 
6,1 ˟  106a

72 1,5 ˟  109 ± 
2 ˟  106b

1,51 ˟  109 ± 
2 ˟  106a

1,46 ˟  109 ± 
3,5 ˟  106c

1,46 ˟  109 ± 
1,5 ˟  106c

1,42 ˟  109 ± 
5,9 ˟  106d

1,41 ˟  109 ± 
1,5 ˟  106e

96 1,5 ˟  109 ± 
2 ˟  106b

1,52 ˟  109 ± 
3,5 ˟  106a

1,47 ˟  109 ± 
1,5 ˟  106c

1,46 ˟  109 ± 
2,5 ˟  106c

1,4 ˟  109 ± 
1,4 ˟  106d

1,4 ˟  109 ± 
7,5 ˟  106d

LAB3 
CFU/mL

48 1,92 ˟  109 ± 
4,2 ˟  106b

1,96 ˟  109 ± 
3,1 ˟  106a

1,81 ˟  109 ± 
3,1 ˟  106c

1,81 ˟  109 ± 
6,1 ˟  106c

1,7 ˟  109 ± 
2,4 ˟  106d

1,7 ˟  109 ± 
5,8 ˟  106e

72 1,49 ˟  109 ± 
5,5 ˟  106b

1,52 ˟  109 ± 
4,4 ˟  106a

1,49 ˟  109 ± 
5 ˟  106b

1,49 ˟  109 ± 
4,9 ˟  106b

1,46 ˟  109 ± 
5,8 ˟  106c

1,4 ˟  109 ± 
7,5 ˟  106d

96 1,92 ˟  109 ± 
4,2 ˟  106c

1,96 ˟  109 ± 
3,1 ˟  106a

1,81 ˟  109 ± 
3,1 ˟  106c

1,81 ˟  109 ± 
6,1 ˟  106c

1,69 ˟  109 ± 
2,4 ˟  106d

1,67 ˟  109 ± 
5,8 ˟  106e

Ghi chú: a, b, c, d, e: các số liệu trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(P < 0,05).

A B
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Nhìn chung, các chủng LAB đều phát triển ở độ 
mặn từ 0 - 25‰ nhưng phát triển tốt nhất ở độ mặn 
5‰, và phát triển chậm nhất ở độ mặn 25‰. Kết 
quả thí nghiệm này cũng tương đồng với nghiên cứu 
của Nguyễn Tuấn Huy (2014) vi khuẩn Lactobacillus 
có khả năng sinh trưởng và phát triển ở độ mặn 
0 - 3%, nhưng phát triển tốt nhất ở độ mặn 1%. Mật 
độ vi khuẩn bắt đầu giảm ở độ mặn 2%, và giảm 
nhiều ở độ mặn 3%. Một nghiên cứu khác cũng đã 
chỉ ra rằng độ mặn có ảnh hưởng lên quần thể vi 
khuẩn lactic trong hệ thống tiêu hóa của cá (Sakata 
et al., 1980; Ringø et al., 1995). Quần thể Lactobacilli 
giảm, số lượng Leuconostoc spp. và Streptococcus 
spp. vẫn ổn định khi cá hồi chấm được ương trong 
nước biển. Tóm lại, vi khuẩn lactic vẫn phát triển tốt 
cả điều kiện nước ngọt và nước lợ.

IV. KẾT LUẬN
Trong 45 chủng LAB phân lập từ ruột cá rô phi 

đã xác định được 3 chủng R4, R5 và R19 có khả năng 
kháng với vi khuẩn V. parahaemolyticus, gây bệnh 
hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm thẻ chân trắng. 
Ba chủng LAB này phát triển tốt ở nồng độ muối 
5-10‰ và thời gian nuôi là 48 h. 

Các chủng LAB thí nghiệm có thể ứng dụng 
trong việc phòng bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên 
tôm thẻ chân trắng.
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Isolation and screening of lactic acid bacteria that 
can antagonize Vibrio parahaemolyticus causing acute 
hepatopancreatic necrosis disease in whiteleg shrimp 

Nguyen �i Truc Linh
Abstract 
�e study aimed to select lactic acid bacteria (LAB) strains that can antagonize Vibrio parahaemolyticus for further 
studies on prevention of acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) in shrimp and to determine the 
appropriate salt concentration for the development of LAB. LAB strains were isolated from the gut of Tilabia at Cau 
Ngang and Duyen Hai dictrict, Tra Vinh province. Isolated LAB strains were identi�ed by using morphological, 
physiological and bio-chemical characteristics and then determined their antagonism toward V. parahaemolyticus by 
using agar well di�usion method. A total of 45 LAB strains were screened, of which, 3 strains R4, R5 and R19 had the 
biggest inhibition diameters (18.7; 19.3 and 18.7 mm, respectively). �e result also showed that 3 LAB strains grew 
well at salinity of 5 - 100/00 and grew slowly at salinity of 250/00.  �ese trains can be used for further studies to evaluate 
the e�ect of LAB in prevention AHPND in shrimp at di�erent salt concentrations.
Keywords: White leg shrimp, acute hepatopancreatic necrosis disease, lactic acid bacteria, Vibrio parahaemolyticus
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BIẾN ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC KHU VỰC
 NUÔI CÁ TRA THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Bùi �ị Diễm My1, Lâm Phúc Nhân1,  
Trần �anh Hải1, Trần Trung Giang2 

TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm theo dõi sự biến động, thay đổi các yếu tố môi trường nước của kênh cấp ngoài 

tự nhiên và các ao nuôi cá tra tại vùng nuôi trọng điểm của thành phố Cần �ơ. Kết quả nghiên cứu sẽ đưa ra những 
nhận định, cảnh báo để có biện pháp quản lý, xử lý phù hợp về chất lượng nước để hướng đến phát triển nghề nuôi 
cá tra bền vững của vùng và bảo vệ nguồn tài nguyên nước trong khu vực. Mẫu nước được thu tại 4 điểm ở kênh cấp 
và 4 điểm ở ao nuôi cá tra thâm canh. �ời gian thu mẫu được thực hiện 12 tháng. Kết quả cho thấy hàm lượng COD 
(tiêu hao oxy hóa học), TAN (tổng đạm ammonia) và nitrite trong nước ở các ao nuôi có giá trị cao hơn so với nhóm 
thủy vực kênh cấp, đặc biệt là hàm lượng nitrite cần phải được xử lý trước khi đưa vào ao nuôi. Hàm lượng oxy hòa 
tan trong ao nuôi khá thấp. Tuy nhiên, chất lượng môi trường nước tại các điểm thu vẫn phù hợp, đạt các yêu cầu 
trong phục vụ nuôi cá tra thâm canh của vùng.

Từ khóa: Cá tra (Pangasius hypophthalmus), môi trường nước, nuôi trồng thủy sản, Cần �ơ


